
ล าดับที่ ต าแหน่งและภาควิชา หน่วยงาน

1 อ. ศุภชัย อ าคา หวัหน้าภาควชิาปฐพวีทิยา คณะเกษตร ก าแพงแสน

2 อ. ธรรมาพร พจิิตราศิลป์ อาจารย์ประจ าภาควชิาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

3 ผศ. ปฐมาพร อ านาจอนันต์ อาจารย์ประจ าภาควชิาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

4 อ. เอกอนงค์ ต้ังฤกษว์ราสกุล หวัหน้าภาควชิาการจัดการ คณะบริหารธรุกิจ

5 อ. ธรีารัตน์ วรพเิชฐ อาจารย์ประจ าภาควชิาการตลาด คณะบริหารธรุกิจ

6 อ. อิสริยา วฒิุสินธุ์ อาจารย์ประจ าภาควชิาเพาะเล้ียงสัตวน์้ า คณะประมง

7 ผศ. สุรศักด์ิ เชียงกา หวัหน้าภาควชิาฟสิิกส์ คณะวทิยาศาสตร์

8 รศ. วราภรณ์ พาราสุข หวัหน้าภาควชิาเคมี คณะวทิยาศาสตร์

9
อ. กญัจนน์รี ชว่งฉ ่า รองหัวหนา้ภาควชิาวทิยาศาสตรพ์ืน้พภิพ คณะวทิยาศาสตร์

10 อ. เมธี จันทโรปกรณ์ หวัหน้าภาควชิาทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา

11 รศ. สิทธิ์ ธรีสรณ์ อาจารย์ประจ าภาควชิาการจัดการการกีฬา คณะวทิยาศาสตร์การกีฬา

12 อ. อ านวย ตันพานิชย์ หวัหน้าภาควชิาวทิยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวทิยาศาสตร์การกีฬา

13 อ. กิติโชค พรหมณีวฒัน์ หวัหน้าภาควชิาวศิวกรรมไฟฟา้และคอมพวิเตอร์ คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์ (สกลนคร)

14 ผศ. วชิระ จงบรีุ หวัหน้าภาควศิวกรรมไฟฟา้ คณะวศิวกรรมศาสตร์

15 ผศ. สิริพล อนันตวรสกุล หวัหน้าภาควชิาวศิวกรรมเคมี คณะวศิวกรรมศาสตร์

16 ผศ. จิระวฒัน์ กณะสุต หวัหน้าภาควชิาวศิวกรรมทรัพยากรน้ า คณะวศิวกรรมศาสตร์

17 ผศ. วชัรพล ชยประเสริฐ อาจารย์ประจ าภาควชิาวศิวกรรมเกษตร คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน

18 ผศ. บญุมา ปา้นประดิษฐ์ อาจารย์ประจ าภาควชิาวศิวกรรมชลประทาน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน

19 อ. อุเทน สุปตัติ หวัหน้าภาควชิาวศิวกรรมไฟฟา้ คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา

20 อ. วชัรพฐั เมตตานันท หวัหน้าภาควชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา

21 อ. นิรันดร์ ทรงนิรันดร์ หวัหน้าภาควชิาสังคมศาสตร์และพลศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ (สกลนคร)

22 อ. โปรยชัย กล้าขยัน หวัหน้าภาควชิาอุตสาหกรรมบริการ คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ (สกลนคร)

23 อ. ธวชัชัย บญุจันทร์ อาจารย์ประจ าภาควชิาภาษาไทยและต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ (สกลนคร)

ชือ่ - สกุล

รายชื่อผู้เขา้ร่วมโครงการสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักสูตร การบริหารจัดการภาควิชาสู่ความเปน็เลิศ

ระหว่างวันที ่13 - 17 กรกฎาคม 2558

ณ ห้องประชมุธีระ สูตะบตุร ชั้น 2  อาคารสารนิเทศ 50 ป ีและภูเขางาม รีสอร์ท จ.นครนายก



ล าดับที่ ต าแหน่งและภาควิชา หน่วยงานชือ่ - สกุล

รายชื่อผู้เขา้ร่วมโครงการสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักสูตร การบริหารจัดการภาควิชาสู่ความเปน็เลิศ

ระหว่างวันที ่13 - 17 กรกฎาคม 2558

ณ ห้องประชมุธีระ สูตะบตุร ชั้น 2  อาคารสารนิเทศ 50 ป ีและภูเขางาม รีสอร์ท จ.นครนายก

24 ผศ. เครือมาศ สมัครการ อาจารย์ประจ าภาควชิาวทิยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ (ก าแพงแสน)

25 อ. มฤษฎ์ แก้วจินดา
อาจารย์ประจ าภาควชิาจิตวทิยาการศึกษาและการ

แนะแนว
คณะศึกษาศาสตร์

26 อ. สรียา กาฬสินธุ์ หวัหน้าภาควชิานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์

27 อ. เทวนิทร์ อินปั่นแก้ว อาจารย์ประจ าภาควชิาปรสิตวทิยา คณะสัตวแพทยศาสตร์

28 รศ. พรทพิภา เล็กเจริญสุข หวัหน้าภาควชิาจุลชีววทิยาและวทิยาภมูิคุ้มกัน คณะสัตวแพทยศาสตร์

29 อ. ศรีบษุย์ ศรีไชยจรูญพง หวัหน้าภาควชิาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์

30 ผศ. อรอนงค์ ผิวนิล อาจารย์ประจ าภาควชิาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม คณะส่ิงแวดล้อม

31 อ. ทศันีย์ บญุประคอง อาจารย์ประจ าภาควชิาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม คณะส่ิงแวดล้อม

32 รศ. หทยัรัตน์ ริมคีรี หวัหน้าภาควชิาพฒันาผลิตภณัฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

33 ผศ. พสิิฎฐ์ ธรรมวถิี อาจารย์ประจ าภาควชิาพฒันาผลิตภณัฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

34 ผศ. ณัฐกานต์ นิตยพธัน์ อาจารย์ประจ าภาควชิาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

35 ผศ. ธนิต พทุธพงษศิ์ริพร อาจารย์ประจ าภาควชิาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร

36 ผศ. ธนโชติ บญุวรโชติ อาจารย์ประจ าภาควชิาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร

37 อ. นิตยา ทบัทมิทยั รองหวัหน้าภาควชิาวทิยาการส่ิงทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร


